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SŁOWO WSTĘPNE
Ludzka  pomyślność  może  przejawiać  się  różnie.

Odmienne  są  też  oczekiwania  ludzi,  dlatego  jedni  będą
oczekiwać pomyślności w pracy, w szkole, w rodzinie, a jeszcze
inni  w relacji  z  Bogiem. Niezależnie  od tego,  jakie  są  nasze
oczekiwania,  w  budowaniu  pomyślności  pomaga  modlitwa.
Dzięki  niej  jest  możliwe  nawet  pozytywne  spojrzenie  na
wrogów.  Do  tego  zachęca  nas  hasło  biblijne  -  Starajcie  się
o pomyślność miasta (…) i módlcie się za nie do Pana, bo od
jego pomyślności  zależy wasza pomyślność! -  wypowiedziane
przez  proroka  Jeremiasza  w czasie,  gdy Izrael  znajdował  się
w niewoli Babilońskiej. 

Życie  w  społeczności  z  Chrystusem  umożliwia
chrześcijaninowi  wzbogacić  się  wewnętrznie,  aby  pomyślnie
budować  więź  z  Bogiem  i  drugim  człowiekiem.  Proces
uświęcenia pozwala bowiem odrzucić to co złe i czynić dobro.
Wtedy pomyślność staje się udziałem także innych. Zwłaszcza,
gdy rzeczywiście świadomie podążamy za Chrystusem i dajemy
temu  wyraz  w  otwartej  decyzji  podczas  konfirmacji  czy
konwersji.  Dalsze  życie  nie  zawsze  oznacza  pomyślność  w
relacjach  z  bliskimi,  ale  z  pewnością  więź  z  Bogiem
przesiąknięta zostaje pokojem i żywą nadzieją.

Świadkami  tej  postawy  są  pozostałości  po  poprzednich
pokoleniach  ewangelików  w  mieście.  Ich  zaangażowanie
w pomyślność miasta, parafii sprawiła, że ich dzieła pozostały
i służą  nie  tylko  nam,  ale  również  całemu  miastu.  Odkrycie
pomników ich pracy,  wizji  może być ciekawą podróżą,  która
zainspirować może nas.

ks. Karol Niedoba
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ŻYCIE W SPOŁECZNOŚCI Z CHRYSTUSEM

- ODRODZENIE, NOWE ŻYCIE I POŚWIĘCENIE

Powołanie,  upamiętanie  się,  nawrócenie  i  usprawiedliwienie
stanowią  o  odrodzeniu  i  nowym  życiu  w  społeczności
z Bogiem,  które  określa  się  również  jako  uświęcenie  lub
poświęcenie. W Biblii występuje pojęcie świętości. Odnosi się
ono  przede  wszystkim  do  Boga.  Oznacza  Jego  absolutną
doskonałość, czystość, wzniosłość. Święty Bóg, nienawidzący
zła,  wymaga także świętości  od wszystkich,  którzy do Niego
należą.
Pierwotnie  słowa  święty  i  poświęcenie  miały  zabarwienie
kultowe  i  były  związane  z  określonymi  obrzędami,  jak
namaszczenie olejem, pokropienie krwią i inne (III Mojż. 8, 10-
12 i II Mojż. 40, 9). Z biegiem czasu, głównie pod wpływem
proroków,  słowo święty  traci  zabarwienie  kultowe,  a  nabiera
znaczenia  doskonałości  w  sensie  moralnym.  Dla  proroków
cechami  nowego  życia  oddanego  Bogu  są:  wiara,  zaufanie
Bogu, bojaźń Boża, posłuszeństwo (IV Mojż. 20, 12; I Sam. 15,
22; Izaj. 8, 13; Ezech. 36. 23). Nowy Testament nawiązuje do
prorockiego  rozumienia  poświęcenia  i  jeszcze  bardziej  je
pogłębia. Poświęcenie staje się koniecznością życia wyznawcy
Chrystusa Pana i widzi się w nim najdoskonalszą ofiarę, ofiarę
serca  i  życia,  której  wzorem  jest  poświęcenie  Pana  Jezusa
(Rzym.  12,  1).  Chodzi  o  codzienne  ofiarowanie  Bogu  serca
w posłuszeństwie i wewnętrznej karności, o oddanie Mu swoich
myśli  i  sił,  ciała  i  duszy,  swego  osobistego  życia,
o postępowanie  pod wpływem Jego uświęcającej  woli.  Wiara
i uświęcenie są nierozerwalne.
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Poświęcenie  jest  to  dobrowolny  i  świadomy  wybór  Boga,
to stanowcza decyzja życia z Nim, oddanie Mu serca, wierne
spełnianie Jego woli,  to droga w nieskończoność. A więc nie
można się na niej zatrzymać, by powiedzieć: Już jestem u celu,
już żyję na innym poziomie, jestem święty. Ta sprawa będzie
zawsze  przed  nami  i  to  daleko'  przed  nami.  Uświęcenie  nie
oznacza rezygnacji z normalnego życia na świecie, w rodzinie,
w  pracy,  ale  postępowanie  ze  świadomością,  że  Panem
człowieka  jest  Bóg.  Całe  życie  ma  być  świadectwem  tej
przynależności,  co  wyraża  się  w  godnym  chrześcijanina
współżyciu  z  ludźmi.  Nie  ma  dziedziny  życia,  w  której  by
miłość do Boga i ludzi nie miała znaczenia. W ujęciu Kościoła
Ewangelickiego poświęcenie i dążenie do świętości nie polega
na praktykach religijnych i izolacji od świata. Dzieje Kościoła
chrześcijańskiego  znają  wypadki,  kiedy  człowiek  chciał
osiągnąć  świątobliwość  wyłącznie  o  własnych  siłach  według
obmyślonego  przez  siebie  modelu.  Uważał,  że  Bogu  można
służyć  przez  ucieczkę  od  świata,  umartwienia,  ascezę.  Byli
ludzie, którzy kazali się zamurowywać w celach tak ciasnych,
że w nich nie można było nawet leżeć. Tam umierali. Ogromną
rolę  odgrywały  tu  wpływy  obcej  pobożności  wschodniej
(manicheizm, gnostycyzm), którą cechowała pogarda dla świata
i ciała.
Kościół  Ewangelicki  pragnie  widzieć  owoc  uświęcenia
w moralnym życiu chrześcijan w zwykłym otoczeniu. Kto oddał
swe serce Bogu, ten wszędzie żyje w poczuciu Jego obecności,
wszędzie znajdzie ziemię świętą, wszędzie jest służba dla Pana.
W Biblii są różne określenia nowego życia z Bogiem. Terminy
te  wspominaliśmy już  wyżej.  Niektórzy zastanawiają  się  nad
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tym,  w  jakim  stosunku  te  określenia  pozostają  do  siebie?
Czy nie  stanowią  one  pewnego  porządku  zbawienia?  Czy
człowiek  musi  się  najpierw  nawrócić  i  potem  dopiero  może
nastąpić  nowe  życie?  Wszystkie  szablonowe  podziały  są
sztuczne.  Trudno od siebie  oddzielić  zbliżone zjawiska,  gdyż
wszystkie  się  wzajemnie  przenikają  i  razem  stanowią  istotę
nowego  życia.  Wszystkie  są  znamionami  odrodzenia
i wszystkie muszą trwać przez całe życie (II Tes. 2, 13-14; I Pt.
1, 2). Nawet pokuta, która zdaje się być wstępem do nowego
życia, ma trwać przez całe życie, jak mówi o tym Luter.
Pismo Św. zawiera liczne apele wzywające do uświęcenia życia.
Na przykład: ,,Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha,
dopełniając świątobliwości swojej w bo jaźni Bożej" (II Kor. 7,
1).  "Jako  dzieci  posłuszne  nie  kierujcie  się  pożądliwościami,
które  poprzednio  wami  władały  w  czasie  nieświadomości
waszej, lecz za przykładem Świętego, który was powołał, sami
też  bądźcie  świętymi  we  wszelkim  postępowaniu  waszym,
ponieważ  napisano:  Świętymi  bądźcie,  bom  Ja  jest  święty"
(I Ptr. 1, 14-16). Te apele wskazują, że człowiek ma pewną rolę
w tym uświęceniu.
Jaka jest jego rola? Nasz Kościół podkreśla znaczenie tego, co
Bóg czyni dla naszego zbawienia. Uświęcenie jest też przede
wszystkim  dziełem  Ducha  Św.,  a  nie  wynikiem  naszych
wysiłków. Tak ujął to Luter w Małym Katechizmie: "Wierzę, że
(...) mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi
oświecił,  w  prawdziwej  wierze  poświęcił  i  utrzymał"  (por.
Rzym. 5, 5; I Kor. 1, 30; 6, 11; Efez. 1, 13; II Tes. 2, 13-14).
Oczywiście  nie  oznacza  to  zaniku  aktywności  ludzkiej.
Przeciwnie - prawdziwa aktywność rozwija się w pełni dopiero
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wówczas, gdy człowiek znajduje się pod działaniem Ducha Św.
Jaka  jest  więc  rola  człowieka?  Skoro  Słowo  Boże  zawiera
liczne wezwania do uświęcenia, to znaczy, że Bóg przeznaczył
jakąś  rolę  człowiekowi.  Wysiłki  ludzkie  są  konieczne  jako
przygotowanie  dla  działania  Ducha  Św.  Nasz  wkład  można
porównać  do  pracy  ogrodnika;  pielęgnuje  on  drzewka,  ale
narzędzia,  którymi  się  posługuje,  nie  dają  życia  roślinie,  nie
przyczyniają się do jej wzrostu. Tu działają inne siły. Podobnie
jest  z  nami;  musimy  przestrzegać  porządku  życia
chrześcijańskiego, zachowywać karność moralną, dbać o rozwój
wewnętrzny,  ale  wszystko  to  ma  znaczenie  pomocnicze.
Poświęcenie jest dziełem Ducha Św. "Z łaski Boga jestem tym,
czym jestem" - powiedział o sobie apostoł Paweł.
Gdy pod działaniem łaski Bożej rozwija się w nas nowe życie
w społeczności z Chrystusem, wtedy - mimo różnych trudności
- serce przepełnia głęboki pokój (Jan 14, 27). Chrystus wnosi
w życie  radość  i  pokój,  ufność  i  wiarę  w zwycięstwo dobra,
uniezależnia  od  zewnętrznych  okoliczności,  uwalnia  od  lęku
(Rzym. 8, 15). Jak słońce budzi na wiosnę przyrodę do nowego
życia,  tak  Duch  Chrystusowy  odnawia  nas  wewnętrznie.
Dla człowieka Bóg stał się człowiekiem, Nauczycielem, Ofiarą
na  Krzyżu  i  Zmartwychwstaniem.  Tak  cenny  jest  dla  Niego
człowiek.  Celem  Jego  działania  jest  stworzenie  nowej,
odrodzonej  ludzkości  na  podobieństwo  Syna  Człowieczego
(Kol.  3,  14-17).  Odrodzenie  cechują  takie  rysy  charakteru
Chrystusowego, jak: prawdziwa pobożność, zaufanie do Boga,
pokora,  cierpliwość,  łagodność,  wytrwałość  w  dążeniach,
wrażliwość  na  cudzą  niedolę,  a  nade  wszystko  miłosierdzie
i miłość do Boga i ludzi. Urzeczywistnienie tych wartości jest
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celem chrześcijaństwa. Jeszcze jesteśmy w drodze, ale chcemy
wytrwale dążyć do tego celu.

Przedruk (www.luteranie.pl)

KONWERSJA – JEDNORAZOWE WYDARZENIE CZY

PROGRAM NA CAŁE ŻYCIE?

„Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie zgadza się być
tym, czym jest” (Albert Camus).
Patrząc z perspektywy na życie wspólnot (nie tylko religijnych)
można zauważyć istnienie pewnego fenomenu, który określa się
mianem konwersji. Można powiedzieć, że w historii np. Parafii
to słowo – rzeczywistość było, jest  i  będzie… Gdyby jednak
refleksję nad tym zjawiskiem ograniczyć tylko do zewnętrznych
aktów, jesteśmy wciąż daleko od tego, czym tak naprawdę jest.
W Słowniku języka polskiego określenie 'konwersja' tłumaczy
się  jako:  przekształcenie  postaci  czegoś,  zmiana  warunków,
zmiana  formatu,  przekształcenie  zdania  czy  wreszcie  zmiana
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wyznania  lub gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki  lub
grupy.  Wydaje  się,  że  konwersja  jest  końcowym  stanem,
efektem  pewnego  procesu,  który  zachodzi  w  makro
i mikroświecie.  Także  w  tym  świecie,  jaki  stanowi  każdy
człowiek w swej indywidualności i niepowtarzalności. Można
spróbować  opisać  etapy  doświadczenia  ludzkiego,  które  są
uniwersalne, wpisane w ludzkie bytowanie, a których efektem
jest taki moment, taka życiowa decyzja, zwrot, którą określa się
mianem konwersji. 
Obserwując  historie  cywilizacji,  społeczności  a  także
wewnętrzne  życie  człowieka  można  dostrzec,  że  w  pewnym
momencie  pojawia  się  autorefleksja  nad  wartościami,  które
dotąd kształtowały ich życie. Rodzą się pytania o sens, kończą
się  pewne twórcze  siły,  pojawia  się  zwątpienie.  To jest  stan,
który nazywamy kryzysem. Medialny szum spowodował, że na
to słowo reagujemy trwogą i  lękiem. Tymczasem kryzys  jest
nieodłącznym  towarzyszem  ludzkiego  życia,  o  którym
myśliciele  (zarówno  przedstawiciele  nauk  ścisłych
i humanistycznych)  mówią,  że  „okazuje  się  istotnym
czynnikiem  postępu  biologicznego  i  być  może  każdego
postępu”  (Rene  Thom).
Niewątpliwie  kryzys  nie  jest
czymś łatwym i przyjemnym,
ale  można  go  porównać  do
bólów  rodzenia,  trudu
wspinaczki.  W  kulturze
greckiej  kryzys  (od  słowa
„krino”)  to  podstawowe
pojęcie,  oznaczające
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ostateczne,  decydujące  rozstrzygnięcie,  w  medycynie  to
krytyczna  faza  choroba,  gdy toczy  się  walka  między  życiem
a śmiercią.  W  teologii  zaś  od  czasów  Nowego  Testamentu
greckie  pojęcie  'krisis'  (łacińskie  judicium)  oznacza  Sąd
Ostateczny  u  kresu  czasów,  ale  i  sąd,  który  dokonuje  się
w ludzkim  życiu,  które  pełne  jest  wyborów  między  dobrem
i złem. Wydaje się również bliskie nam doświadczenie kryzysu,
gdy doświadczamy ciemności, opuszczenia, osamotnienia, a po
nim pojawia się nowa jakość życia (w psychologii opisywana
w kategoriach  dezintegracji  pozytywnej,  bądź  także  mianem
post  traumatycznego  wzrostu),  nowe  spojrzenie.  Warto  sobie
dziś uświadomić, a to, co dzieje się w świecie w XXI wieku
namacalnie na to wskazuje, że najbardziej istotnym kryzysem
jest..kryzys myślenia...!
Z  pojęciem i  doświadczeniem kryzysu łączy
się to, co nazywamy krytyką. Henri van Lier
w  książce  „Nowy  wiek”  zauważył,  że
„we wszystkich porządkach zachodzi – jak się
zdaje  –  antagonizm  między  geniuszem
twórczym  i  geniuszem  krytycznym”.
To kolejne  pojęcie,  które  (podobnie  jak
kryzys)  w  natłoku  informacji  i  dewaluacji
znaczeń  słów,  kojarzy  się  nam niezbyt  dobrze  i  przyjemnie.
Tymczasem, idąc tropem Liera, warto przypomnieć, że krytyka
to  ocena,  analiza  stanu,  nie  zakładająca  z  istoty  chęci
niszczenia,  destrukcji,  negacji.  Stąd  rozróżnienie  na  geniusz
twórczy  i  geniusz  krytyczny,  na  krytykę  twórczą  i  krytykę
destrukcyjną,  krytykę  i  krytykanctwo.  W  życiu  duchowym
człowieka pojawia się taki krytyczny moment, kiedy dochodzi
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do  głosu  to  o  czym  pisał  Albert  Camus  w  „Człowieku
zbuntowanym”. Zdrowy człowiek nie zgadza się na to „czym
jest”,  w  jego  istnienie  wpisany  jest  rozwój.  By  on  nastąpił,
konieczny  jest  kryzys  i  krytyczny  wgląd  w  samego  siebie,
w otaczający świat.  Bez diagnozy nie uleczymy chorego,  bez
dobrej,  rzetelnej  mapy  nie  trafimy  do  celu.  Bez  kryzysów
i krytyki  nie  będzie  rozwoju,  szczęścia  i dojrzałego
człowieczeństwa.  Dobrze  jest  sobie  w  tym  miejscu  i  czasie
uświadomić,  że  kryzys  i  krytyka  to  dwie  nieodłączne
rzeczywistości,  które  sprawiły,  że  narodziła  się  Reformacja  !
Człowiek,  który doświadczył  kryzysu,  który krytycznie  myśli
nie jest już tym, kim był. Dokonuje się w nim pewna zmiana,
pewien wewnętrzny zwrot, dokonuje się konwersja. Łacińskie
słowo 'conversio' odpowiada w istocie dwóm słowom greckim o
różnym znaczeniu: 'epistrophe' – powrót do siebie, powrót do
źródeł  i 'metanoia' – zmiana, skorygowanie sposobu myślenia,
przemiana, odrodzenie. Często słowo 'metanoia' odnosimy także
do  'nawrócenia'.  Jak  widać  w  tym  pojęciu  istnieje  pewne
wewnętrzne  przeciwstawienie  –  z  jednej  strony  powrót  do
źródeł,  z  drugiej  –  odrodzenie.  Jak  pisze  Pierre  Hadot:  „ta
opozycja  wierności  czemuś  i  zerwania  z  czymś  silnie
oddziaływała  na  świadomość   Zachodu  od  narodzin
chrześcijaństwa”  .  W  starożytnej  Grecji  doświadczenie
konwersji  było  obecne  w  dziedzinie  politycznej,  gdzie
próbowano „odmienić duszę” przeciwnika za pomocą retoryki
i sztuki przekonywania. Pierwszy jednak przykład refleksji nad
pojęciem  konwersji  mamy  w  dziedzinie  filozofii.  W  myśli
platońskiej  filozof  to  ktoś  „nawrócony”,  ponieważ  umie
odwrócić wzrok od cieni świata zmysłowego i skierować go ku
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idei  Dobra.   Każde  wychowanie  jest  w  Grecji  konwersją.
Filozofia  staje  się  aktem  konwersji,  jest  zerwaniem
z dotychczasowym  sposobem  życia  i  uprawianiem  ćwiczeń
duchowych. Nie ma tu mowy o konstruowaniu abstrakcyjnych
systemów,  ale  jest  wezwanie  do  konwersji,  dzięki  której
człowiek odnajduje swą pierwotną naturę. 
W judaizmie i chrześcijaństwie doświadczenie konwersji osiąga
swój szczyt natężenia. Ma charakter głęboki i całościowy. Bóg
ustami  proroków  wzywa  do  „nawrócenia”,  do  powrotu  do
źródeł (Przymierza), a z drugiej strony do wyrwania się ze stanu
zepsucia i grzechu i życia w wierze w Słowo Boże. Zjawisko
konwersji objawia się szczególnie w ruchach reformatorskich,
które rodzą się  z  konwersji  reformatora,  który chce na nowo
odnaleźć pierwotne i autentyczne chrześcijaństwo ('epistrophe'),
odrzucając  błędy  i  wypaczenia  tradycyjnego  Kościoła.
Jednocześnie mamy tu „nowe narodziny” ('metanoia'). W różny
sposób  można  interpretować  zjawisko  konwersji
(psychofizjologiczny,  socjologiczny,  filozoficzny),  jednak
istotne  i  wspólne  jest  to,  że  w  człowieku  istnieje  pewna
dwoistość. Z jednej strony dążność do wewnętrznej wolności,
z drugiej  do autentyczności, zgody na pewne trwałe wartości.
Pierre Hadot dodaje: „W sumie wolno przedstawiać sobie całą
historię  Zachodu  jako  wciąż  ponawiane  starania
o udoskonalenie  technik  „konwersyjnych”,  czyli  technik
mających za cel przekształcenie ludzkiej rzeczywistości – czy to
sprowadzających ją do pierwotnej istoty (konwersja-  powrót)
czy też gruntownie ją korygujących (konwersja – przemiana).”
Można postawić pytanie – w jaki sposób takie spojrzenie na
konwersję  może  służyć  nam,  ewangelikom,  żyjącym  tu  i
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teraz w XXI wieku w Polsce? Wydaje się, że takie spojrzenie
na to zjawisko ma kilka praktycznych wymiarów. Po pierwsze –
pozwala na rozwój dojrzałej wiary, której nieobcy jest kryzys
i krytyczny osąd. Wiary, która rośnie „wgłąb”, a nie zadowala
się  zewnętrznymi  substytutami  sensu.  Takiej  wiary,  która
(zachowując  swą tożsamość)  pozwala  widzieć  wspólny świat
wielu  religii  i  wyznań  (ciekawe  jest  zasłyszane  gdzieś
stwierdzenie,  że  na  pewnym  pułapie  modlitwy  i  medytacji
mistycy  się  doskonale  „dogadują”  i  nie  pytają  o  konotacje
wyznaniowe...).  Wiary,  która  ciągle  „jest  w  drodze”,  mając
w pamięci swoje źródła i dom. 
Po wtóre – konwersja nie może być elementem różnicowania
ludzi, ale budowania wspólnoty. W takim kontekście nie można
dzielić wiernych na „tych od zawsze, z urodzenia” i na tych „po
konwersji”.  Trzeba  pamiętać,  że  choćby  na  poziomie
językowym słowo „konwersja” jest stwierdzeniem faktu, a nie
sądem wartościującym ! Gdyby konsekwentnie stosować taką
„logikę dzielenia”, to może się okazać, że bywa paradoksalnie
różnie  -  „nie  –  konwertyci”  -  czyli  kto...?  i  „konwertyci..”?.
I gdyby  spojrzeć  w  głąb  historii,  to  okazuje  się,  że  twórcy
Reformacji  wszyscy  kiedyś  byli  „po  konwersji”.
Konsekwentnie  idąc  tym  tropem  –  zmiana  wyznania  czyli
konwersja w sensie kościelno - prawnym o tyle ma sens, o ile
jest wewnętrznym powrotem do źródeł wiary i przemianą stylu
życia.  Doświadczenie  konwersji  daje  się  opisać  zdaniem
przypisywanym św. Augustynowi:
„W rzeczach koniecznych – jedność, w sprawach wątpliwych –
wolność, we wszystkim – miłość”
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Historia  to  stara  jak  chrześcijaństwo,  znana  z  Dziejów
Apostolskich  ,  kiedy  pojawiały  się  napięcia  pomiędzy
nawróconymi  z  judaizmu  i  z  hellenizmu.  Jak  wiemy,  mimo
kryzysów  i  krytyki,  pierwotny  Kościół  w  sposób  dojrzały
traktował  wezwanie  do  konwersji.  Dobrze  będzie,  jeśli
pójdziemy w jego ślady, mając wzory Duchowych Gigantów:
św. Pawła, Augustyna, Marcina Lutra. 

Paweł Łukasz Nowakowski

POŚWIĘCENIE PAMIĄTKOWEJ

TABLICY

5  września  br.,  na  byłym  cmentarzu
ewangelickim przy ul.  Kossaka odbyło
się krótkie nabożeństwo upamiętniające
pochowanych tam ewangelików, a także
poświęcenie  pamiątkowej  tablicy.

Wydarzenie zostało odnotowane w lokalnych mediach. 
Na stronie  Stowarzyszenia  Lapidaria.  Zapomniane cmentarze
Pomorza  i  Kujaw  (http://lapidaria.wikidot.com/cmentarz-
ewangelicki-mniszek-rudnik) możemy przeczytać, że  Pierwsze
pisemne  wzmianki  o  Rudniku,  jako  miejscu  zamieszkiwania
rybaków łowiących w pobliskim jeziorze, pochodzą z 1573 roku.
Oczywiście  zasiedlenie  tego  terenu  sięga  przynajmniej
wczesnego średniowiecza,  gdy znajdywano tu rudę darniową.
Stąd nazwa wsi. Lustracja królewszczyzn z 1664 stwierdza, że
osada została opuszczona. Powtórny raz do zasiedlenia doszło
w  1681,  gdy  starosta  grudziądzki  Marcin  Borowski  zawarł
kontrakt typu emfiteutycznego na 40 lat z nowymi osadnikami,
olędrami.  Kolejny  kontrakt  zawarł  starosta  Jan  Szembek
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w 1721 na dalsze 40 lat. Z jego treści wiemy, że tutejsi olędrzy
posiadali wilkierz zatwierdzony przez starostę. Wbrew temu co
pisze M. Skiwska nie mamy wystarczających dowodów, że we
wsi żyli menonici. Nie wspominają o tym ani Hans Wiebe, ani
też  materiały  Adalberta  Goertza  (zrobione  na  podstawie
archiwaliów).  W  1759  sukiennicy  grudziądzcy  wybudowali
w Kolejny  kontrakt  z  1765  wymienia  13  gospodarzy
tzw. gburów,  którzy  zostali  uwłaszczeni  w  1833.  Dwa  lata
później,  w  1835,  folusz  przeszedł  w  ręce  prywatne.  W 1911
powstała  tu  odlewnia  i  emaliernia  „Herzfeld  Victorius”,
w czasie  okupacji  „Junkers  u.  Ruh”,  po  1945  Pomorska
Odlewnia  i  Emaliernia,  a  od  1992  Hydro  Vacum.  Statystyki
z drugiej  połowy  XIX  i  początku  XX  wieku  stwierdzają,  że
ponad 90% mieszkańców stanowili ewangelicy. W 1868 – 97%,
w 1910 – 92%. Istniała też szkoła. Protestanci uczęszczali do
kościoła ewangelickiego w Grudziądzu, a od 1893 do parafii
Piaski-Rudnik. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ilość
ewangelików  zaczęła  spadać.  W  1921  wynosiła  59%.
Ostatecznie  Rudnik  w  1954  znalazł  się  w  granicach
Grudziądza,  a  osiedle  przybrało  nazwę  Mniszek. Natomiast
cmentarz powrócił w ręce Parafii św. Jana w latach ‘90, która
sprawuje opiekę nad tym miejscem w miarę swoich możliwości.
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ŚLADAMI GRUDZIĄDZKICH EWANGELIKÓW

Ewangelicy przez wieki wpisali się w historię miasta Grudziądz
pozostawiając po sobie wiele śladów. Przed nami więc kolejny
etap wycieczki śladami grudziądzkich ewangelików.

I Liceum Ogólnokształcące
im.  Bolesława  Chrobrego,
ul.  Sienkiewicza  27.
W czasach  pruskich
Gimnazjum  Królewskie,
gmach  z  1881.  Wśród
absolwentów z tamtej epoki
był  Walther  Nenst

z Wąbrzeźna,  niemiecki  laureat
Nagrody  Nobla  w  dziedzinie
chemii w 1920 r.

Kamienica ul. Sienkiewicza 29
z początku XX w. W latach 50. i
60.  XX  w.  w  mieszkaniu  inż.
Artura  Damica  mieściła  się
nieformalna  siedziba  kancelarii
parafialnej.
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Ul.  Kosynierów  Gdyńskich
9/11. W  podwórzu  ceglany
budynek  ewangelickiej  Misji
Miejskiej założonej w 1891 r.
w  celu  pogłębienia  życia
religijnego. W 1945 r. przejęty
przez  Kościół  Ewangelicko-
Metodystyczny  (parafia

św. Pawła), działający w Grudziądzu od 1896 r.

Ul.  Wybickiego.  Zakład  Karny
w dawnym  barokowym  klasztorze
franciszkanów-reformatów
fundowanym  w  1749  r.  W  XIX  w.
kościół  więzienny  był  użytkowany
jednocześnie  przez  katolików
i ewangelików.

Ul.  Solna  12  /  Kościuszki  1.
Szpital  Ewangelicki
(przytułek).  Instytucja
opiekuńcza przekazana miastu
w  1382  r.  przez  Bartłomieja
Herwesta. 

Obecny  neogotycki  budynek
z 1911  r.  zapewniał  mieszkanie
dla  kilkunastu  starszych
samotnych kobiet.
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Biblioteka  Miejska
im. Wiktora  Kulerskiego,
ul.  Legionów  28.  Gmach
oddany do użytku w 1912 r.
pierwotnie  był  również
siedziba  muzeum
i archiwum.  Większość

funduszy  na  budowę  pozyskano  z  zapisu  Gustava  Roethego
z Berlina,  byłego   wydawcy  miejscowej  gazety,  ewangelika.
Staraniami  o  realizację  koordynował  dr  Siegfried  Anger,
dyrektor  gimnazjum,  prezes  Towarzystwa  Starożytności,
przewodniczący rady kościelnej.
Koszary  im.  Tadeusza  Kościuszki  64  Pułku  Piechoty
(ul. Legionów  56/64  /  Kruszelnickiego)  z  końca  XIX  w.
W czasach  II  RP  od  1924  r.  w  sali  kasyna  oficerskiego
odprawiano  nabożeństwa  ewangelickie  dla  żołnierzy  Wojska
Polskiego. 
Cmentarz Kolonii Fijewo, ul. Grunwaldzka 23. Powstał 

w XIX w., służył 
ewangelikom 
z północnej części 
śródmieścia. W 2004 r. 
teren został ponownie 
uporządkowany. 
Zachowana część 
nagrobków i ich 
ogrodzeń z XIX/XX w. 
oraz dom grabarza z 
dawną kaplica.
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Góra Forteczna.  Twierdza założona
w  1776  r.  decyzją  króla  Fryderyka
Wielkiego.  W  1807  r.  wsławiła  się
obroną  pruskiej  załogi  przed  armią
cesarza Napoleona. 
Obroną  dowodził  gen.  Wilhelm  de
Courbiére  z  rodziny  francuskich
uchodźców  hugonockich,  potem
marszałek i gubernator Prus Zachodnich. Jego grób pozostał na
terenie  twierdzy.  Obok  cytadeli  (ul.  18  Pułku  Ułanów
Pomorskich) założono w 1807. cmentarz garnizonowy, a drugi
(niezachowany)  poniżej.  Służyły  żołnierzom,  a  także  jeńcom
wojennym, bez różnicy wyznania i narodowości. 

W latach 1897-1900 przy 
ul. Władysława Jagiełły / 
Księcia Witolda wzniesiono
duży neogotycki 
ewangelicki kościół 
garnizonowy projektu 
Ferdinanda Schönhalsa 
z Berlina. W 1920 r. 
przejęty przez katolickie 
duszpasterstwo wojskowe, 
uległ zniszczeniu podczas 
II wojny światowej. 
Obecnie teren zajęty przez 
budownictwo 
jednorodzinne.
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Ul.  Hallera  1.  Dawna
Gospoda Ojczysta z 1896 r.
(widoczna  w  głębi),  służąca
celom kulturalnym i jako dom
noclegowy  dla  mężczyzn.
Tu odbywały  się  zebrania
różnych  organizacji
i nabożeństwa  małych
wyznań protestanckich.

Przy ul. Staszica 7 neogotycki
Dom  Marii z  1900  r.  służył
organizacjom  kobiecym,
kursom  gospodarstwa
domowego  i  jako  schronisko
dla  samotnych  kobiet
przybywających  do  miasta
w poszukiwaniu pracy.

Ul.  Włodka  15/18.  Kamienica
i secesyjna  willa  Augusta
Ventzkiego oraz  pozostałości
zabudowań  jego  fabryki  maszyn
rolniczych  (późniejsza  „Unia”)
założonej  w 1882 r.  Inż.  Ventzki

był członkiem rady parafialnej
i  jednym  z  fundatorów
wyposażenia  kościoła  przy
ul. Mickiewicza.
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Ul. Parkowa 10.  Dawny dom
Fundacji  Petersona  dla
chłopców. Założony w 1851 r.
z  inicjatywy  proboszcza
i superintendenta  diecezji
chełmińskiej Franza Petersona
przy  ul.  Chełmińskiej  /

Piaskowej.  W 1871  r.  osiadły  tam również  siostry  diakonise
przybyłe z Gdańska. Nowa siedziba fundacji powstała w 1910 r.
Obecnie  rozbudowany  jako  Dom  Pomocy  Społecznej  nr  2.
W przebudowanym budynku pod nr 12 mieścił się miejski dom
starców,  za  czasów  pruskich  również  prowadzony  przez
diakonise.  Przy  ul.  Cegielnianej  7  znajdował  się  miejski
przytułek  dla  kobiet  Fundacji  Friedricha  Wollerta  z  1891  r.
Siedzibę  diakonatu  przeniesiono  na  ul.  Nadgórną  (siedziba
Niemieckiego  Związku  Kobiet,  na  terenie  obecnego  DPS),
gdzie  mieściła  się  parafialna  stacja  diakonijna,  ochronka  dla
dzieci, a od 1908 r. także klinika chorób skórnych dr. Hermanna
Lautscha, pierwsza tego rodzaju na terenie ówczesnego państwa
niemieckiego.  Mniejsza  stacja  diakonijna  i  ochronka
znajdowała się poza ówczesnymi granicami
miasta,  w  Małym  Tarpnie  (dziś
ul. Paderewskiego).
Cmentarz  ewangelicki  i  siedziba  parafii
ewangelicko-augsburskiej  przy
ul. Cmentarnej  3a.  Założony  w  1894  r.,
zachowało się kilka nagrobków z 1 połowy
XX  w.  oraz  powojenne  groby  polskich
protestantów.  Obecnie  przeważają
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pochówki  katolickie.
Neorenesansowa  brama  oraz
budynek administracyjny, dziś
plebania  parafii  ewangelicko-
augsburskiej  św.  Jana.  Obok

kaplica  cmentarna
udostępniona na nabożeństwa
prawosławne  i  dawna
kostnica.

Dawne cmentarze ewangelickie znajdowały się ponadto m. in.
przy  ul  Kalinkowej  (niezachowany),  szczątkowo  zachowane
w Małym  Tarpnie  (ul.  Sowińskiego),  Franciszkowie
(ul. Liliowa), Małym Kuntersztynie (ul. Za Basenem), Rudniku
(ul.  Kossaka),  przy  ul.  Warszawskiej  (wieś  Gać).  W okolicy
przetrwały  poewangelickie  kościoły  z  przełomu  XIX/XX  w.
w (Mokre,  Piaski,  Pieńki  Królewskie)  i  liczne nieużytkowane
cmentarze wiejskie.

Jerzy Domasłowski (tekst i zdjęcia)

KRONIKA PARAFIALNA

Lipiec  w  okresie  pandemii  pomimo
obostrzeń  minął  na  powrocie  do
możliwych  form  życia  parafialnego.
Powróciły godziny biblijne i spotkanie dla
zainteresowanych  Kościołem.  Odbyła  się
wycieczka  rowerowa  do  byłego  kościoła
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menonickiego  w  Mątawach.
Kościół ten obecnie użytkowany
jest  przez  Kościół  Rzymsko-
katolicki  i  służy  miejscowym
członkom  parafii.  Wokół
kościoła umieszczone zostały na
pamiątkę  tablice  z  historią
i krótką  informacją  na  temat
Mennona Simmona.

W  kolejnym  miesiącu
wakacji, sierpniu, udało się
zorganizować  wspólny
wyjazd  parafialny.  Tym
razem kajakami rzeką Wda.
Uczestnicy  mogli
podziwiać  wspaniałą
przyrodę  w  Borach

Tucholskich,  zwłaszcza,  że  pogoda
dopisała. Końcem miesiąca odbył się
tradycyjnie  piknik  w  Pokrzywnie
z okazji  pożegnania  wakacji.
Ognisko  i  smakołyki  pozwoliły  na
chwilę zapomnieć o pandemii.
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Początek września oznaczał  powrót  uczniów i  nauczycieli  do
szkoły.  Wszystkim  jednak  towarzyszyło  uczucie  niepewności
i trwogi co będzie po powrocie do szkół. Nabożeństwo z okazji
rozpoczęcia  roku  szkolnego  było  możliwością  do  spojrzenia
w przyszłość z nadzieją i pewnością, że w tym trudnym czasie
nie  pozostajemy  sami.  Mamy  bowiem  Boże  obietnice,
Ewangelię  i  sakramenty,  które  dają  siłę  iść  na  przód.  Innym

z ważnych  wydarzeń
parafialnych  było  poświęcenie
tablicy  upamiętniającej
pochowanych  na  byłym
cmentarzu  ewangelickim  przy
ul. Kossaka  (Rudnik-Mniszek).
Wydarzenie  zostało  odnotowane
przez  lokalną  prasę.  W kościele

odbył  się  także  koncert  muzyki  barokowej,  który  był
„preludium”  do  „I  Grudziądzkiego  Festiwalu  Muzycznego
u św. Jana”.  Podczas koncertu wystąpili  Irena Filuś  (skrzypce
barokowe)  oraz  Marek
Przywarty  (klawesyn).
W programie  znalazły  się
utwory  J.  S.  Bacha,  N.  Sireta
oraz  A.  Bertaliego.  Koncert
odbył  się  w  ramach  cyklu
„Nocy  Świątyń”.  Końcem
września  odbyła  się  pierwsza
Rada  parafialna  od  początku  pandemii  oraz  egzamin
konfirmacyjny Roberta  Rumińskiego,  który zdał  go na ocenę
dobrą.  Gratulujemy  i życzymy  Bożego  błogosławieństwa
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w budowaniu  swej  wiary  jako  pełnoprawny  członek  Parafii
św. Jana.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Zaproponowane  poniżej  wydarzenia  w  części  nie  zostały
opatrzone  terminami,  ze  względu  na  rozwijającą  się  sytuację
epidemiologiczną.  Informacje  będą  podawane  na  bieżąco
podczas  nabożeństw  niedzielnych,  na  parafialnej  stronie
internetowej oraz FB.
Październik:

• Uroczystość konfirmacyjna – godz. 10.00, 11 października,

kościół św. Jana, ul. Szkolna 10;

• Spotkanie młodzieży on-line – 17 października;

• Spotkanie dla zainteresowanych Kościołem, godz.  16.00,

28 październik br., Plebania, ul. Cmentarna 3a;

• Święto Reformacji – godz. 15.00, 31 października., kościół

św. Jana, ul. Szkolna 10;

Listopad:

• Pamiątka umarłych i wszystkich świętych – godz. 15.00;

1 listopada, kaplica cmentarna, ul. Cmentarna 3a;

• Synod diecezjalny (wybór biskupa diecezji) – 14 listopada;

• Międzynarodowy  Dzień  Modlitwy  za  Prześladowany

Kościół;

• Zjazd Młodzieży – 27-29 listopada, Bydgoszcz;
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Grudzień:

• Wigilijne nabożeństwo – 24 grudnia, godz. 15.00, kościół

św. Jana, ul. Szkolna 10;

• Zakończenie  Roku Kalendarzowego –  31 grudnia,  godz.

15.00, kościół św. Jana, ul. Szkolna 10.

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana
(ul.  Szkolna  10),  w  1.  i  3.  niedzielę  nabożeństwo  Słowa
połączone z Sakramentem Ołtarza.
Studium  Biblijne: w  piątek  o  godz.  17.00  na  plebanii
(ul. Cmentarna  3a)  z  wyjątkiem  jednorazowych  wydarzeń
przypadających na ten dzień.
Wtorkowa  kawa:  w  godz.  od  10.00  do  12.00  na  plebanii
(ul. Cmentarna 3a). W tym czasie można wypożyczyć książki
z biblioteki  parafialnej.  W  innym  terminie  po  uzgodnieniu
z p. Kazimierzem Bergiusem lub proboszczem.
Spotkania  dla  zainteresowanych  Kościołem  E-A: w  ostatnią
środę  miesiąca,  o  godz.  16.00  (miejsce:  plebania,
ul. Cmentarna 3a).
Lekcje Religii: aktualnie dla III klasy liceum, VIII i IV klasy
podstawowej  według  ustalonych  godzin  (miejsce:  plebania,
ul. Cmentarna 3a).

Z PÓŁKI WYDAWNICZEJ

Wybór  proponowanych  książek  oparty  został  o  stronę
wydawniczą  księgarni  Warto.  Księgarnia  działa  w  Cieszynie
przy  ul.  Wyższa  Brama  29.  W  tym  miejscu  literatura
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chrześcijańska sprzedawana jest od 1983 roku. Zapewnia dostęp
do  literatury,  muzyki  oraz  filmów  chrześcijańskich  ze
szczególnym  uwzględnieniem  tematyki  biblijnej
i protestanckiej. Posiada w swojej ofercie około 3 000 tytułów.
Jest głównym dystrybutorem publikacji Wydawnictwa Warto –
współpracuje z około 40 kontrahentami na terenie całego kraju.
Właścicielem  księgarni  i  wydawnictwa  jest  Centrum  Misji
i Ewangelizacji,  będącego  częścią  Kościoła  Ewangelicko-
Augsburskiego. Ilustracje i  słowa o książkach przedrukowane
zostały ze strony księgarni.

• Z  przyjemnością  prezentujemy  analogię
tekstów ks. Tadeusza Raszyka. Mamy nadzieję,
że  ta  forma  literacka  spotka  się
z zainteresowaniem  oraz  życzliwym
przyjęciem.  Ufamy,  iż  głębia  zawartych
w prezentowanej publikacji myśli wyrażonych
czy  to  w modlitwach,  czy  w przemyśleniach
stanie  się  źródłem  osobistego  zatrzymania,
wyciszenia,  duchowego  ukojenia,  a  sama
antologia  pozwoli  odnaleźć  coś  osobistego,

szczególnego, coś, co umocni wiarę, nadzieję i  zaufanie.
Książka  dostępna  w  księgarni
www.warto.com.pl  lub  parafialnej
bibliotece.

• Obrazkowa Biblia dla najmłodszych to
zbiór  20  ulubionych  przez  dzieci
opowieści  biblijnych,  zakończonych
cytatem z Pisma Świętego oraz krótką
modlitwą.  Pomogą  one  dzieciom
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w stawianiu pierwszych kroków w wierze oraz rozwijaniu
więzi ze swoim Bogiem i Zbawcą, Jezusem Chrystusem.
Dzięki tym opowieściom dzieci dowiadują się,że : Bóg jest
stwórcą wszystkiego; Bóg wszystko może; Bóg zawsze nas
kocha;  Bóg  jest  dobry;  Bóg  wysłuchuje  modlitw;  Jezus
kocha  nas  i  pragnie,  byśmy  zostali  Jego  przyjaciółmi;
Jezus  jest  naszym  Panem  i  Zbawicielem;  Możemy  żyć
z Jezusem i Bogiem – teraz i przez wieczność.

• Michałek  wybiera  się
w podróż w czasie. Przenosi
się  w  wir  dramatycznych
i fascynujących  zdarzeń
opisywanych  w  Biblii.  Sam
sobie nie poradzi. Potrzebuje
wsparcia  biblijnego
detektywa.  Dlaczego?
Dlatego  że  jest  bardzo
ciekawski,  ale  trochę
roztargniony.  Musisz  mu
pomóc  w  znalezieniu  wielu
ważnych elementów na tych
stronach.  Są  wśród  nich
osoby, z którymi rozmawiał,
zwierzęta,  z  którymi się  bawił  oraz wiele  interesujących
i niespotykanych  przedmiotów.  To  wszystko  jest  częścią
przygody.  Z  łatwością  odnajdujesz  szczegóły?  Umiesz
tropić  po  śladach?  Uważnie  słuchasz  wskazówek?  Masz
bystre oko? Jeśli tak, możesz zostać biblijnym detektywem
razem z Michałkiem.
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